PAROCHIENIEUWS
Parochie Sint Jozef
Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud

De Goede Herder

St.Matthiaskerk

Jaargang 3 ♦ nummer 6
Periode 2 juli t/m 14 augustus 2022
1

Inhoudsopgave
Verslag Parochieavond 1 juni Keenterhart
(met ontwerp nieuw logo)
Personalia
Liturgische agenda en misintenties
Lijst van sponsors/aanmelding abonnementen
Personen en telefoonnummers

: Pagina 3-4
: Pagina 5
: Pagina 6-9
: Pagina 10-11
: Pagina 12

Belangrijke informatie:
• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
▪
voor Keent-Moesel-Graswinkel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
voor Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster Mart
Verheijden
• Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
▪
voor Keent-Moesel-Graswinkel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
voor Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden
(tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is
doorgeschakeld naar de koster)
Zie achterzijde voor alle adressen en telefoonnummers.
• Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:
Periode
13 augustus t/m 25 september
24 september t/m 30 oktober

Sluitingsdatum
29 juli
9 september

Bank- en girorekeningen:
Parochie St. Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Parochie St. Matthias
& De Goede Herder

Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13

ING rek.nr.
Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.
ING rek.nr.

NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
NL79 INGB 0682 9624 06
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VERSLAG PAROCHIEAVOND 1 JUNI KEENTERHART
Woensdag 1 juni werd in het KeenterHart een parochieavond gehouden voor alle
mensen die zich met de nieuwe Sint-Jozefparochie verbonden weten. Iedereen was
welkom en zoals bleek was er ook aantal ‘binnenlopers’. Uiteindelijk waren er zo'n
120 personen.
De avond begon om 19.00 uur. Aan de deur van de grote zaal werden de mensen
door de pastoor welkom geheten. Nadat iedereen voorzien was van koffie of thee
opende de pastoor de avond met een gebed om vrede in de wereld en in het
bijzonder in Oekraïne.
Het eerste ‘agendapunt’ waren enkele mededelingen.
Joke Jongeling neemt na meer dan 12 jaar afscheid als bestuurslid van de
parochie. Zij werd heel hartelijk bedankt voor alles wat zij in die tijd voor onze
parochie heeft gedaan en betekend. Joke blijft uiteraard verbonden met onze
geloofsgemeenschap. Joke gaat een nieuwe uitdaging aan als Governor van
Rotary International. Wij wensen haar Gods Zegen toe!
Onze gemeenschap verwelkomt als bestuurslid André Wiermans, al jaren een
betrokken parochiaan en geen onbekende. Ook hem wensen we alle zegen over
zijn bestuurstaak.
Hierna maakt de pastoor van de gelegenheid gebruik de aanwezigen op te roepen
zich op te geven als vrijwilliger in onze parochie. We zoeken nog nieuwe
bestuursleden en vrijwilligers in onze kerken en onze begraafplaatsen.
Bea van der Kaaij (contactpersoon van Capella sine Vinculis) vertelt het een en
ander over een plan voor kerkmuziek in onze parochie. We willen (nu koren weer
kunnen/mogen zingen) na de zomer de kerkmuziek nog beter vormgeven en
coördineren.
Save the date!
 In de zomer willen we een parochie Stille Dag organiseren in de Foyer de
Charité in Thorn o.l.v. André Pierik.
 Op de eerste zaterdag in september (3-9) viert de koster van Leuken Mart
Verheijden zijn 60-jarig jubileum.
 Tiemo Reijven zal in oktober een lezing geven over de heilige Theresia van
Lisieux.
Na een korte pauze presenteert pastoor Krewinkel de proeve van het nieuwe logo
van de parochie. De ontwerpen zijn ter beschikking gesteld door Bart Maes van
Art-is communicatiebureau, waarvoor heel hartelijk dank.
- vervolg zie pagina 4 -
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Hier enkele afbeeldingen van een mogelijk briefhoofd en logo.
Let wel: dit is een ontwerp, het moet nog definitief vastgesteld worden.

Na nog een korte pauze wordt de werkmap voor de Synode besproken.
De pastoor licht de algemene reden van paus Franciscus toe en vertelt het een en
ander over de hervorming (Praedicate Evangelium) van de bestuursmacht in de
kerk (van wijding naar doopsel). Een ontwikkeling die geheel in lijn is met de leer
van Vaticanum II (Lumen Gentium).
Er volgt een open en vrije uitwisseling van gedachten en ideeën.
Een aantal mensen geeft aan teleurgesteld te zijn dat deze synode nu pas
besproken wordt en dat onze parochie te laat is voor haar inbreng naar het bisdom.
De pastoor deelt die teleurstelling helemaal. De tijd echter om alles goed voor te
bereiden was te kort. Ook op dekenaal niveau is hieromtrent niets ondernomen. Dit
is in het kerkbestuur besproken. Daar was de algemene mening de synode op de
parochieavond te bespreken en in ieder geval deze gelegenheid tot dialoog en
gesprek niet voorbij te laten gaan.
Na een heel aantal waardevolle inbrengen van verschillende invalshoeken en
zienswijzen werd het initiatief opgevat na de zomervakantie de ouders van alle
dopelingen, communicanten en vormelingen van de afgelopen drie jaar per mail uit
te nodigen voor een ontmoetingsavond. Op die bijeenkomst kunnen alsnog enkele
waardevolle gespreksonderwerpen uit de synodemap aan bod komen. En kan in
onze parochie gekeken worden waar wij onze verkondiging van het evangelie
kunnen verbeteren om een nog meer uitnodigende geloofsgemeenschap te zijn.
Rond 21.00 uur werd dit onderwerp afgesloten. De pastoor nodigde iedereen uit
voor de nazit tot 21.30.
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PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL:
• 24 april
•
9 juni
• 12 juni
• 18 juni

: mevrouw Elisa van Pol-van den Hurck, 95 jaar
: de heer Bér Bongers, 83 jaar
: de heer Henk Verstappen, 71 jaar
: de heer Tjeu Houben, 90 jaar

Mogen zij nu voor altijd rusten in vrede in het huis van onze hemelse Vader.
Doopjes:
In de kerk van Leuken:
• 22 mei
: Annelijn Leenders dochter van
Hans Leenders en Sanne Ramaekers
In de Moeselkapel:
•
5 juni
: Gino en Luca Blankers, zonen van
Rene Blankers en Bianca Thomassen
• 11 juni
: Bobbi Truijen, dochter van Guido Truijen en Sharon Niesten
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!

PASTORAAT OP MAAT
Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen.
Dat neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm is
van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk
gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament
van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor
een afspraak maken.

KOFFIEZONDAG
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!

De redactie van
het Parochienieuws
wenst u
een fijne zomervakantie !!
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Liturgische agenda en misintenties
2 juli t/m 8 juli 2022
Za.

2 juli

Kerk van
Leuken
Zo. 3 juli
Keenterkerk
Koffiezondag
Di.
5 juli
Moeselkapel

2/3 juli
17.30 uur:

10.00 uur:

09.00 uur:

Wo. 6 juli

Veertiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 10, 1-12.17-20 of 10, 1-9
Wim van Berkesteijn
Mathieu Coumans (verjaardag) en voor de
overleden familie Coumans en de overleden familie
Moorees
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
(Zang: m.m.v. Gemengd Koor Moesel)
H. Antonius Zaccaria, priester (gedachtenis)
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren
H. Maria Goretti, maagd en martelares
(gedachtenis)
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest

Moeselkapel

09.00 uur:

Do. 7 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven.

Vr. 8 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Om zegen over onze parochiegemeenschappen,
om goede christelijke samenwerking

9 juli t/m 15 juli 2022
Za.

9 juli

Kerk van
Leuken

9/10 juli
17.30 uur:

Vijftiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 10, 25-37
Het welzijn van onze parochie

Zo. 10 juli
Keenterkerk

10.00 uur:

Jos Meulen (jaardienst)
(Zang: m.m.v. koor Eijsden)

Di.
12 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Dat de communicanten van dit jaar
met Jezus in hun leven verbonden blijven
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Wo. 13 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Do. 14 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Camillus de Lellis, priester (gedachtenis)
Toos en Jac van Tuel (jaardienst)

09.00 uur:

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie

Vr.

15 juli

Moeselkapel

H. Henricus (gedachtenis)
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies

16 juli t/m 22 juli 2022
Za.

16 juli

Kerk van
Leuken
Zo.
17 juli
Keenterkerk
Di.
19 juli
Moeselkapel

16/17 juli
17.30 uur:

Zestiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 10, 38-42
Alle overledenen van onze parochie

10.00 uur: Overleden ouders Neijens - Verdonkschot
(jaardienst)
Ietje Beckers - Emans (jaardienst)
09.00 uur:

Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap

09.00 uur:

H. Apollinaris, bisschop en martelaar
(gedachtenis)
Cor Steijvers

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Laurentius de Brindisi, priester en kerkleraar
(gedachtenis)
Toon en Lies Broers - Seerden

Vr.
22 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Maria Magdalena (Feest)
Tot zekere intenties

Wo.

20 juli

Moeselkapel
Do.

21 juli

23 juli t/m 29 juli 2022
Za.

23 juli

Kerk van
Leuken

23/24 juli
17.30 uur:

Zeventiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 11, 1-13
Werelddag voor de grootouders en ouderen
Het welzijn van onze parochie
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Zo. 24 juli
Keenterkerk

Di.

26 juli

Moeselkapel
Wo.

10.00 uur:

09.00 uur:

27 juli

Voor christenen die zich inzetten in de catechese
en als ondersteuning in de parochie
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd
Maria (gedachtenis)
Om zegen over onze parochiegemeenschappen,
om goede christelijke samenwerking
H. Titus Brandsma, priester en martelaar
(gedachtenis)
Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel

Moeselkapel

09.00 uur:

Do. 28 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Har Stroucken (verjaardag)

Vr.
29 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

HH. Marta, Maria en Lazarus (gedachtenis)
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest

30 juli t/m 5 augustus 2022
Za.

30 juli

Kerk van
Leuken
Zo. 31 juli
Keenterkerk
Di.

30/31 juli
17.30 uur:

Achttiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 12, 13-21
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze
kerk)

10.00 uur:

Lies Heussen - Smeets (verjaardag)

2 aug.

Moeselkapel

09.00 uur:

Wo. 3 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.

4 aug.

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Eusebius van Vercelli, bisschop (gedachtenis)
H. Petrus Julianus Eymard, priester
(gedachtenis)
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus
Franciscus
Voor roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het godgewijde leven.
H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars)
(gedachtenis)
Voor een bijzondere intentie
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Vr.
5 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en verzorgingshuizen

6 augustus t/m 12 augustus 2022
Za.

6 aug.

Kerk van
Leuken
Zo. 7 aug.
Keenterkerk
Koffiezondag

6/7 aug.
17.30 uur:

Negentiende zondag door het jaar
Lc. 12, 32-48 of, 12, 35-40
Frits Caris (verjaardag)
Familie Kessels - van der Looy

10.00 uur:

Frits Meulen (jaardienst)

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
maagd en martelares, patrones van Europa
(Feest)
Annie Vandenhende - Kanters (trouwdag)

Wo. 10 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Laurentius, diaken en martelaar (Feest)
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

Do. 11 aug.
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Clara, maagd (gedachtenis)
Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus

Di.

Vr.

9 aug.

12 aug.

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Johanna Francisca de Chantal, religieuze
(gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die
meehelpen in onze kerken

13 augustus t/m 14 augustus 2022
Za.

13 aug.

Kerk van
Leuken
Zo. 14 aug.
Keenterkerk

13/14 aug. Twintigste zondag door het jaar
Evang. Lc. 12, 49-53
17.30 uur: Alle overledenen van onze parochie

10.00 uur:

Albert Mathijsen (jaardienst)
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815

Friture De Köster
543815
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon
537333

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084

www.podotherapiehermanns.nl

www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert
BV grafmonumenten -

Elektro Peulen B.V.

Nass

Elektrotechnisch Installatiebureau

marmerwerken

Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651

www.kanters-weert.nl

www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon
549630

www.ruyters.nl

www.geuns.nl

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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5496

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:

Gezamenlijke winkeliers Winkelcentrum Moesel:

Het kloppende hart

aan ‘t Oranjeplein

Kruisstraat 7 | 6006 ZJ Weert |
0495 537 333
www.frituredekoster.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIEWIJZER
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:
1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
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PAROCHIE SINT JOZEF
Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud
Website: www.parochiesweertzuidoost.nl
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond
zondagmorgen
door de week
dinsdag t/m vrijdag

Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent
De Verrezen Christus, Moesel
Moeselkapel
St. Matthiaskerk Leuken

17.30 uur Kerk van Leuken
10.00 uur Keenterkerk
09.00 uur Moeselkapel

Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Irenelaan 93, 6006 HC Weert
Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

PAROCHIEKANTOOR:
Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Voor zaken van Keent kunt u bellen naar
of mailen
keent@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 534609

Voor zaken van Moesel kunt u bellen naar
of mailen
moesel@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 541609

Voor zaken van Leuken/Groenewoud kunt u bellen naar
of mailen
leuken@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 532214

KERKBESTUUR:
voorzitter:
Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert
secretaris:
de heer Henk Houben
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert
penningmeester: de heer Frans Meuwis
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevrouw Maria Vossen
Willem de Zwijgerstraat 8 B, 6006 CL Weert
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp
Parklaan 7, 6006 NT Weert
KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert

tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946

tel. 06 50470103
tel. 06 27475386
tel. 539291

